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Motto
Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp!

Missie
De Inspectie Jeugdzorg ziet samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie
Veiligheid en Justitie toe op de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en -reclassering
en op de naleving van de wetgeving. De inspectie stimuleert met haar toezicht de voorzieningen tot
goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling van kinderen in de jeugdhulp en in de
jeugdbescherming en -reclassering en de ondersteuning van ouders en verzorgers van die
kinderen. De inspectie draagt er met haar toezicht aan bij dat de samenleving er op kan
vertrouwen dat kinderen en ouders op tijd en op maat de hulp en zorg krijgen van de instellingen
en de professionals in de jeugdzorg. De inspectie zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de
kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en -reclassering dat relevant is voor de
professional, de instelling en de overheid en dat helpt bij het verbeteren van die kwaliteit.

De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie.
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Samenvatting

De meeste Nederlandse gemeenten werken met sociale wijkteams1, sinds zij per 1 januari 2015
verantwoordelijkheden hebben gekregen op het gebied van jeugdhulp, zorg en
(arbeids)participatie. Er zijn gemeenten die ervoor kiezen om een groot deel van de
(gespecialiseerde) jeugdhulp in deze wijkteams aan te bieden. De Inspectie Jeugdzorg onderzoekt
vanaf 2015 stapsgewijs de kwaliteit van deze jeugdhulp. Hiermee verwacht de inspectie een
bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de geboden jeugdhulp in de wijkteams,
daarbij ruimte latend voor nieuwe en innovatieve concepten.
In juli 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij het buurtteam West in de
gemeente Utrecht. De jeugdhulp binnen dit buurtteam wordt geboden door Lokalis. Doel van het
onderzoek was inzicht te verkrijgen in de mate waarin buurtteam West bij het bieden van
jeugdhulp voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie.
De inspectie heeft in deze rapportage een aantal punten uitgelicht waarover zij in het bijzonder
positief is wat betreft de manier waarop buurtteam West omgaat met de onderzochte thema’s
veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie:


professionals zorgen ervoor dat acuut onveilige situaties voor kinderen worden opgeheven;



het wijkteam zet gekwalificeerde professionals in;



de organisatie heeft de verantwoordelijkheden helder belegd.

Daarnaast besteedt de inspectie in de rapportage aandacht aan de verbetermogelijkheden die zij
constateert in de manier waarop buurtteam West omgaat met de onderzochte thema’s:


professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de veiligheidsrisico’s
niet voldoende;



professionals stellen niet voldoende vast of de veiligheidsrisico’s zijn verminderd.

De inspectie verwacht dat Lokalis de verbetermogelijkheden oppakt. De inspectie gaat er vanuit
dat Lokalis, waar nodig, de verbeteringen ook doorvoert in de andere buurtteams in de gemeente
Utrecht. De inspectie blijft de ontwikkelingen bij buurtteam West volgen vanuit haar reguliere
toezichtsrol.

1

Sociale wijkteams hebben per gemeente verschillende benamingen en verschijningsvormen, zoals buurtteam,
jeugdteam en wijkteam.
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1

Inleiding

In juli 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij het buurtteam West in de
gemeente Utrecht. De jeugdhulp binnen dit buurtteam wordt geboden door Lokalis.

Aanleiding en doel onderzoek
Vanaf 2015 onderzoekt de inspectie de kwaliteit van de jeugdhulp die wordt geboden in wijk- en
jeugdteams. De reden hiervoor is dat de meeste Nederlandse gemeenten werken met sociale
wijkteams2, sinds zij per 1 januari 2015 verantwoordelijkheden hebben gekregen op het gebied
van jeugdhulp, zorg en (arbeids)participatie. Sociale wijkteams blijken voor gemeenten hét middel
om de decentralisaties op deze gebieden aan te pakken. Er zijn gemeenten die ervoor kiezen om
een groot deel van de (gespecialiseerde) jeugdhulp in wijk- of jeugdteams (hierna: wijkteams) aan
te bieden. Daarom richt de inspectie zich met haar onderzoek op de vraag of deze jeugdhulp aan
bepaalde eisen voldoet.
De inspectie heeft hiertoe drie thema’s geselecteerd: veiligheid, verantwoordelijkheden en
organisatie. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de mate waarin het betreffende
wijkteam bij het bieden van jeugdhulp voldoet aan eisen op het gebied van de veiligheid van
kinderen en organisatorische voorwaarden om verantwoorde jeugdhulp te leveren. Dit betreft stap
1 in het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp in de wijkteams. Thema’s die in stap 2
worden uitgewerkt betreffen uitvoering hulpverlening en cliëntenpositie. In eerste instantie richt de
inspectie zich op jeugdteams, dit zijn wijkteams die zich specifiek toeleggen op het bieden van
hulp aan gezinnen.
Met de toezichtbezoeken aan de wijkteams verwacht de inspectie een bijdrage te leveren aan het
verhogen van de kwaliteit van de geboden jeugdhulp, daarbij ruimte latend voor nieuwe en
innovatieve concepten. De inspectie kiest hierbij voor een rapportage waarin zowel aandacht is
voor positieve ontwikkelingen als voor verbeterpunten. Deze wijze van rapporteren past bij de fase
waarin wijkteams zich in 2015 bevinden: het is het eerste jaar van de transformatie, de wijkteams
zijn nog volop in ontwikkeling.

Toetsingskader en werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van vijf criteria uit het toetsingskader Verantwoorde hulp
voor jeugd, aangevuld met een criterium over de te beleggen verantwoordelijkheden. Het
toetsingskader is opgenomen in bijlage 1.
2

Sociale wijkteams hebben per gemeente verschillende benamingen en verschijningsvormen, zoals buurtteam,
jeugdteam en wijkteam.
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Voorafgaand aan het onderzoek bij het buurtteam West heeft de inspectie informatie opgevraagd
bij Lokalis, om een beeld te krijgen van de organisatievorm van de buurtteams en de verdeling
van de verantwoordelijkheden, het aantal buurtteams binnen de gemeente, de doelgroep van het
jeugdteam, de deelnemende partijen en beschikbare deskundigheden en eventuele wachtlijsten.
Tijdens het onderzoek heeft de inspectie gesproken met gezinswerkers, een teamleider en de
manager organisatieontwikkeling van Lokalis. Een deel van de gesprekken heeft plaatsgevonden
aan de hand van ter plaatse geselecteerde casuïstiek, waarbij de inspectie samen met de
gezinswerkers dossiers heeft geraadpleegd. Het betrof een aangekondigd toezicht, met als
onverwacht element de selectie van de dossiers.
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2

Beschrijving van buurtteam West in Utrecht

Buurtteam West
Buurtteam West is één van de achttien buurtteams die per 1 januari 2015 in de gemeente Utrecht
zijn ingericht. Het buurtteam vervult nieuwe taken op het gebied van zorg aan de inwoners van de
betreffende buurt. Het buurtteam is het aanspreekpunt voor bewoners die vastlopen met vragen
rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische
problemen, schulden, eenzaamheid en overlast. Voor de bewoners is dit niet zichtbaar, maar in
feite bestaat het buurtteam uit een team dat specifiek hulp biedt aan gezinnen met kinderen en
een team dat zich richt op huishoudens zonder kinderen.
De jeugdhulp wordt binnen de buurtteams geboden door Lokalis. De verantwoordelijkheid voor het
sociaal team binnen het buurtteam berust bij een andere organisatie, Inclusio. Inclusio richt zich
dus op de huishoudens zonder kinderen, Lokalis op de huishoudens met kinderen.
Naast de buurtteams heeft Lokalis ook een VO-team en een MBO-team. Deze teams werken vanuit
de scholen in plaats vanuit de buurten. Verder zijn het doel en de werkwijze van deze teams gelijk
aan die van de achttien buurtteams.

Jeugdhulp door Lokalis
De gemeente Utrecht maakt voor wat betreft jeugdhulp een onderscheid tussen drie sporen:
1) het gewone opvoeden met de daarbij behorende basiszorg (bijvoorbeeld geboden door de
jeugdgezondheidszorg, de sociaal makelaars en de informele zorg);
2) basiszorg voor jeugd en gezin;
3) specialistische zorg.
Lokalis biedt de onder punt twee genoemde basiszorg voor jeugd en gezin en voert deze jeugdhulp
uit met gezinswerkers. De basiszorg voor jeugd en gezin is gericht op integrale hulp dichtbij huis,
toegesneden op de context van het gezin, waarbij het de ambitie is dat het minder vaak dan vóór
1 januari 2015 nodig zal zijn door te verwijzen naar specialistische hulp. Lokalis benoemt de
jeugdhulp die de gezinswerkers in de buurtteams bieden als hoogwaardige generalistische
basishulp, die toegesneden is op de context van het gezin. De hulp is erop gericht dat de gezinnen
op den duur weer zonder de hulp van de gezinswerkers kunnen.
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De gezinswerkers hanteren de volgende vier leidende principes:


gewoon opvoeden in plaats van problematiseren;



het gezin in het dagelijks leven is het uitgangspunt;



de inhoud (het gezin) staat centraal, niet het systeem;



veiligheid vormt altijd de ondergrens.

Indien de hulpvraag van een gezin te specialistisch wordt, dan kan de gezinswerker het gezin of
het kind ook verwijzen naar specialistische zorg. De gezinswerker blijft ook dan vanuit het
buurtteam bij het gezin betrokken als dit functioneel is voor het gezin. Soms neemt de
specialistische zorg een gezin helemaal over, bijvoorbeeld bij een (langdurige) uithuisplaatsing van
de kinderen.
De gezinswerkers zijn in dienst bij Lokalis en afkomstig van organisaties die bijvoorbeeld
jeugdhulp of maatschappelijk werk bieden. Zij hebben allemaal een HBO werk- en denkniveau en
een specialistische opleiding. De gezinswerkers dragen in beginsel zelf de verantwoordelijkheid van
hun handelen. De teammanager van het team van Lokalis binnen het buurtteam Utrecht West
draagt de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks handelen binnen het team.
De aanmeldingen van gezinnen bij het buurtteam verloopt onder andere via de scholen. Alle
gezinswerkers zijn gekoppeld aan een basisschool.

7 | Inspectie Jeugdzorg

3

Wat gaat goed

De inspectie heeft in dit hoofdstuk een aantal punten uitgelicht waarover zij in het bijzonder
positief is wat betreft de manier waarop buurtteam West omgaat met de onderzochte thema’s
veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie. Doel hiervan is dat ook andere
samenwerkingsverbanden en gemeenten zich kunnen laten inspireren door de werkwijze van het
buurtteam West. In dit hoofdstuk zijn dus met name de ‘good practices’ beschreven, het geeft
geen volledig overzicht van alle bevindingen. Een overzicht van de bevindingen per criterium staat
in bijlage 2.
3.1

Professionals zorgen ervoor dat acuut onveilige situaties voor kinderen worden
opgeheven

Op het moment dat een onveilige situatie voor een kind of ouder door een professional
wordt gesignaleerd, moet de professional direct handelen. Dit handelen moet ertoe
leiden dat de situatie weer veilig wordt voor het kind. De inspectie vindt het hierbij
belangrijk dat professionals handelen conform de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, waarbij waar nodig Veilig Thuis wordt geraadpleegd en/of wordt
doorgeleid naar Veilig Thuis.
Verantwoorde hulp voor jeugd, criterium 2.3

De op- en afschaling bij (acuut) onveilige situaties werkt binnen buurtteam West snel en goed.
Tijdens het onderzoek heeft de inspectie meerdere casussen besproken met de gezinswerkers.
Hieruit blijkt dat de gezinswerkers in het buurtteam West ook te maken hebben met gezinnen met
zware problematiek, waarbij de veiligheid van de kinderen in de gezinnen soms in gevaar is. Uit de
besproken casuïstiek blijkt dat de gezinswerkers zeer goed zijn aangesloten op de zorg en
ondersteuning die door netwerkpartners wordt geboden. Het buurtteam heeft geïnvesteerd in
bekendheid bij partijen in de buurt, zoals bij wijkagenten. Hierdoor weten wijkagenten de
gezinswerkers van het buurtteam te vinden en vice versa.
Hetzelfde geldt voor de samenwerking van de gezinswerkers met de gebiedsgerichte SAVE-teams
van Samen Veilig Midden-Nederland en met Veilig Thuis (ook onderdeel van Samen Veilig MiddenNederland). De afstemming en eventuele opschaling naar een SAVE-team of Veilig Thuis gebeurt
tijdig. De gezinswerkers hebben allemaal dezelfde training ‘zicht op veiligheid’ gevolgd, wat maakt
dat zij op een eenduidige manier oog hebben voor de veiligheid van kinderen in de gezinnen. Ook
stemmen de gezinswerkers in een casus met veiligheidsrisico’s met de aandachtsfunctionaris
veiligheid af. In de casuïstiek is zichtbaar dat medewerkers, daar waar zorgen zijn over de
veiligheid van kinderen, de expertise van de aandachtsfunctionaris veiligheid, een SAVE-team
en/of Veilig Thuis inschakelen en eventueel opschalen. De gezinswerkers vanuit het buurtteam
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blijven in geval van opschaling altijd betrokken bij het gezin, waardoor er altijd één persoon is die
het overzicht houdt en de continuïteit geregeld is als de bemoeienis vanuit het SAVE-team of Veilig
Thuis wordt beëindigd.
De gezinswerkers in het buurtteam, SAVE en Veilig Thuis werken allemaal met hetzelfde,
gezamenlijk ontwikkelde risicotaxatie-instrument, hetgeen de onderlinge eenduidigheid bevordert.
3.2

Het wijkteam zet gekwalificeerde professionals in

Door de inzet van voldoende gekwalificeerde professionals en door hen cruciale taken
bij de jeugdhulp te laten uitvoeren, zorgt het wijkteam ervoor dat kinderen en hun
ouders verantwoorde hulp ontvangen.
Verantwoorde hulp voor jeugd, criterium 5.2

Binnen het buurtteam West werken gezinswerkers die allemaal geschoold zijn op HBO-niveau of
hoger en geregistreerd in het kwaliteitsregister jeugdzorg. Zij hebben allen een ruime ervaring in
het werken met kinderen en gezinnen, hetzij vanuit de jeugdzorg, hetzij vanuit bijvoorbeeld
maatschappelijk werk. Daarnaast komen medewerkers bijvoorbeeld uit de geestelijke
gezondheidszorg, het OKMB (Ouders en Kinderen met een beperking) of de schuldhulpverlening.
Behalve aan scholingseisen is bij het werven van medewerkers ruim aandacht besteed aan de
noodzakelijke competenties om vanuit het buurtteam met gezinnen te kunnen werken. Dat wil
zeggen dat de gezinswerkers in staat moeten zijn om samen met ouders te bekijken wat er nodig
is, de ouders in beweging te krijgen en daarbij een scherp oog te houden voor de veiligheid van de
kinderen.
De gezinswerkers krijgen de gelegenheid hun expertise uit te breiden en te onderhouden door
middel van het scholingsaanbod vanuit Lokalis. Onder andere in de ‘leidende principes’ die de
gezinswerkers hanteren bij het werken met de gezinnen, 'zicht op veiligheid’ en ‘het herkennen
van LVB-problematiek’. De gezinswerkers worden geschoold in methodieken, zoals bijvoorbeeld
Signs of Safety als onderdeel van de training ‘zicht op veiligheid’. Naast deze basistrainingen is er
een groot aantal facultatieve trainingen. Als een geprotocolleerde interventie noodzakelijk wordt
geacht, dan verwijzen de gezinswerkers een kind of een gezin naar specialistische hulp.
De gezinswerkers benaderen elkaar als zij behoefte hebben aan expertise op een bepaald punt
(bijvoorbeeld de aandachtsfunctionaris veiligheid). De gezinswerkers hebben daarnaast de
mogelijkheid de specialistische zorg te consulteren. Daartoe heeft de specialistische zorg
inzichtelijk gemaakt wat hun onderscheiden expertise is. De gezinswerkers hebben onder andere
de mogelijkheid om zaken anoniem ter bespreking in te brengen bij een platform van
specialistische zorg.
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3.3

De organisatie heeft de verantwoordelijkheden helder belegd

Voor de kwaliteit van de jeugdhulp geboden door wijkteams is het van belang dat
duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de jeugdhulp en het naleven
van de wetgeving. De Jeugdwet schrijft niet voor in welke vorm de gemeente het
toereikende aanbod aan jeugdhulp moet bieden. Gemeenten maken hierin
verschillende keuzes. Die keuzes kunnen echter tot gevolg hebben dat
verantwoordelijkheden worden vermengd, bijvoorbeeld als gevolg van het feit dat de
inhoudelijke keuzes worden gemaakt binnen het wijkteam, terwijl de
verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de moederorganisatie. Dat is op zich niet
problematisch, zolang gemeenten en instellingen zich daarvan bewust zijn en hier
duidelijke afspraken over maken.
Aanvullend thema voor de wijkteams

Doordat in de gemeente Utrecht slechts één organisatie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van
de jeugdhulp die vanuit de buurtteams wordt geboden aan gezinnen, is de verantwoordelijkheid
voor zowel het dagelijks handelen, als voor de afhandeling van calamiteiten en klachten helder en
eenduidig belegd. Voor het handelen bij calamiteiten en crisis heeft Lokalis een intern crisis- en
calamiteitenprotocol. Ook de route voor klachten en bezwaren is beschreven.
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4

Wat kan beter

In dit hoofdstuk beschrijft de inspectie welke verbetermogelijkheden zij constateert in de manier
waarop buurtteam West omgaat met de onderzochte thema’s veiligheid, verantwoordelijkheden en
organisatie. Doel hiervan is om nader uit te leggen waarom de inspectie het belangrijk vindt dat
het buurtteam zich op deze punten verbetert. Ook andere samenwerkingsverbanden en
gemeenten kunnen hieruit lering trekken. Een overzicht van de bevindingen per criterium staat in
bijlage 2.
4.1

Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de
veiligheidsrisico’s niet voldoende en stellen niet voldoende vast of deze risico’s
zijn verminderd

Een veilige plek om op te groeien is een basale behoefte van kinderen. De jeugdhulp
en de beschermende maatregelen moeten hiervoor zorg dragen. Daarnaast moet de
jeugdhulp zelf ook veilig zijn. Dit betekent dat de professionals altijd moeten nagaan of
het kind op een veilige plek verblijft. Niet alleen een fysiek veilige plek maar ook een
plek die voldoende sociaal-emotionele veiligheid biedt. Indien de veiligheid in het
geding is, moet de professional ervoor zorgen dat er zo snel als mogelijk weer een
voor het kind en ouder veilige situatie ontstaat.
Het is daarbij belangrijk dat professionals afspraken met een gezin en met eventuele
andere betrokkenen rondom een gezin die moeten leiden tot een verbetering van de
veiligheid van kinderen transparant vastleggen. Hier zijn verschillende redenen voor.
Ten eerste moet een professional -ook volgens de beroepscode jeugdzorgwerkers- de
informatie die noodzakelijk is voor de professionele relatie met de cliënt vastleggen in
een dossier. Ten tweede is het belangrijk om na verloop van tijd te kunnen vaststellen
of de situatie is verbeterd of dat er andere interventies noodzakelijk zijn. Ten derde
moet bij een eventuele aanvraag van een kinderbeschermingsmaatregel aannemelijk
te maken zijn dat vrijwillige hulpverlening ontoereikend is gebleken.
Verantwoorde hulp voor jeugd, criterium 2.2

De inspectie heeft bekeken of ten minste is vastgelegd welke afspraken met ouders en eventuele
andere professionals rondom het gezin zijn gemaakt om de veiligheid van kinderen te verbeteren.
De gezinswerkers in het buurtteam West gaan wisselend om met het vastleggen van afspraken in
de dossiers. Er zijn professionals die afspraken vastleggen in de (werk)aantekeningen, die geen
deel uitmaken van het dossier zoals het gezin dit te zien krijgt. Het komt ook voor dat er geen
afspraken zijn vastgelegd, deels als gevolg van de werkdruk, deels als gevolg van het gegeven dat
het plan van het gezin is, waarbij het gezin bepaalt wat er in het plan komt.
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De inspectie vindt dit een verbeterpunt. De gezinswerker is degene die over langere tijd de regie
houdt. Van hem of haar mag worden verwacht dat op gezette tijden de balans wordt opgemaakt of
de geboden hulp in het vrijwillig kader toereikend is om de veiligheid van de kinderen in het gezin
voldoende te borgen. Daarvoor moet de gezinswerker terug kunnen kijken en patronen kunnen
herkennen. De inspectie pleit hierbij niet voor het bijhouden van uitgebreide contactjournaals,
maar wel voor het vastleggen van de afspraken en het resultaat van de afspraken in het dossier.
Dit biedt transparantie en overzicht voor de gezinswerker én het gezin.
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5

Vervolg

De Inspectie Jeugdzorg heeft met dit onderzoek beoogd een bijdrage te leveren aan de kwaliteit
van de jeugdhulp die wordt geboden in de buurtteams in Utrecht, daarbij ruimte latend aan nieuwe
en innovatieve concepten. De inspectie heeft voor wat betreft de thema’s veiligheid,
verantwoordelijkheden en organisatie een aantal punten uitgelicht die in positieve zin opvallen en
tevens een aantal verbetermogelijkheden benoemd. De inspectie verwacht dat Lokalis deze
verbetermogelijkheden oppakt. De inspectie gaat er vanuit dat Lokalis, waar nodig, de
verbeteringen ook doorvoert in de andere buurtteams. De inspectie blijft de ontwikkelingen bij
buurtteam West volgen vanuit haar reguliere toezichtsrol.
De inspectie zal haar bevindingen uit alle toezichten bij de wijkteams, breder presenteren in een
overkoepelend bericht. Hierin zal aandacht zijn voor rode draden die uit het toezicht naar voren
komen, met goede voorbeelden en mogelijke verbeteringen. De inspectie verwacht dat dit ook
aanknopingspunten biedt voor een verdere verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp in alle
samenwerkingverbanden en gemeenten.
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Bijlage 1 - Toetsingskader Verantwoorde hulp voor
jeugd

De Inspectie Jeugdzorg voert het onderzoek bij de wijkteams uit aan de hand van onderstaand
toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. De inspectie heeft voor stap 1 vijf criteria
geselecteerd binnen de thema’s Veiligheid en Organisatie. Deze criteria zijn vetgedrukt. Daarnaast
is specifiek voor de wijkteams een extra thema Verantwoordelijkheden toegevoegd. De thema’s
Uitvoering hulpverlening en Cliëntenpositie worden vanaf 2016 nader uitgewerkt voor de
wijkteams.
1. UITVOERING HULPVERLENING
Kinderen krijgen de hulp die zij nodig hebben om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen.
1.1

Professionals bieden passende hulp.
Verwachtingen:
 Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelgebieden en de problematiek van
de kinderen.
 Professionals bieden hulp die aansluit bij de achtergrond, eigen mogelijkheden en het
probleemoplossend vermogen van kinderen, hun ouders en hun netwerk.
 Professionals zorgen ervoor dat kinderen contact kunnen (onder)houden met hun ouders en hun
netwerk.

1.2

Professionals bieden hulp van goede kwaliteit.
Verwachtingen:
 Professionals werken volgens professionele standaarden.
 Professionals zetten de hulp tijdig in.
 Professionals nemen kernbeslissingen in multidisciplinair verband.
 Professionals zorgen voor continuïteit van de hulp.

1.3

Professionals betrekken kinderen en ouders bij de hulp.
Verwachtingen:
 Professionals werken met een plan dat door of in overleg met kinderen en hun ouders is
opgesteld.
 Professionals bieden kinderen en hun ouders duidelijkheid over de inhoud en uitvoering van de
hulp.
 Professionals bejegenen kinderen en hun ouders met respect en nemen hen serieus bij de
uitvoering van de hulp.

1.4

Professionals stemmen af met de bij de kinderen en hun ouders betrokken instanties.
Verwachtingen:
 Professionals stemmen het plan af met de plannen van de overige betrokken instanties.
 Professionals evalueren regelmatig het resultaat van de geboden hulp met de overige betrokken
instanties.
 Professionals zorgen voor een tijdige en volledige overdracht naar de overige betrokken
instanties.
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2. VEILIGHEID
Kinderen worden beschermd tegen gevaren die hun ontwikkeling bedreigen.
2.1

Professionals houden goed zicht op de veiligheid van kinderen.
Verwachtingen:
 Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van kinderen.
 Professionals schatten de veiligheid van kinderen in aan de hand van een
gestandaardiseerd risicotaxatie instrument.
 Professionals beoordelen de veiligheid in multidisciplinair verband.

2.2

Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor kinderen.
Verwachtingen:
 Professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te zetten hulp.
 Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de
veiligheidsrisico’s.
 Professionals stellen vast of de veiligheidsrisico’s zijn verminderd.

2.3

Professionals zorgen ervoor dat acuut onveilige situaties voor kinderen worden
opgeheven.
Verwachtingen:
 Professionals treden bij acute onveiligheid actief op.
 Professionals bepalen multidisciplinair hoe bij acute onveiligheid van kinderen te
handelen.
 Professionals zijn toegerust om met acuut onveilige situaties voor kinderen om te
kunnen gaan.

3. LEEFKLIMAAT3
Kinderen verblijven in een aandachtvolle omgeving.
3.1

De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit.
Verwachtingen:
 Kinderen zijn tevreden over de fysieke leefomgeving.
 De leefomgeving is schoon, passend en veilig.
 Kinderen hebben invloed op de inrichting van de fysieke leefomgeving.

3.2

Het leefklimaat is passend bij de kinderen.
Verwachtingen:
 Het leefklimaat past bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen.
 Kinderen kennen de dagelijkse routine en de regels binnen de instelling.
 Kinderen leiden een voor hen zo gewoon mogelijk leven, inclusief onderwijs en vrijetijdsbesteding.

3.3

Professionals hebben een respectvolle houding naar de kinderen.
Verwachtingen:
 Kinderen vertrouwen de professionals.
 Professionals hebben tijd en aandacht voor de kinderen.
 Professionals belonen positief gedrag van kinderen.
 Professionals tonen voorbeeldgedrag.

3

Het thema leefklimaat wordt alleen getoetst in de residentiële jeugdhulp.
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4. CLIËNTENPOSITIE
Kinderen en hun ouders krijgen voldoende mogelijkheden om voor hun individuele en gemeenschappelijke
belangen op te komen.
4.1

De instelling geeft kinderen en hun ouders de mogelijkheid om voor hun individuele belangen op te
komen.
Verwachtingen:
 De instelling onderneemt actie indien kinderen en/of hun ouders aangeven ontevreden te zijn over
de aan hen geboden hulp.
 Kinderen en/of hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
 Kinderen en/of hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

4.2

De instelling draagt zorg voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen van kinderen en
hun ouders.
Verwachtingen:
 De instelling beschikt over een representatieve cliëntenraad.
 De instelling draagt er zorg voor dat de cliëntenraad naar behoren kan functioneren.
 De instelling gebruikt de adviezen van de cliëntenraad.
 De instelling informeert kinderen en hun ouders actief over de cliëntenraad en de wijze waarop de
medezeggenschap binnen de instelling is georganiseerd.

4.3

De instelling gaat zorgvuldig om met de gegevens van kinderen en hun ouders.
Verwachtingen:
 De instelling waarborgt de privacy van kinderen en hun ouders.
 De instelling zorgt voor waarheidsgetrouwe verslaglegging.
 De instelling reageert adequaat op een inzage-, afschrift-, of wijzigingsverzoek van kinderen en/of
hun ouders.
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5. ORGANISATIE
De instelling voorziet in de voorwaarden om verantwoorde hulp te leveren.
5.1

De instelling voert systematisch kwaliteitsmanagement uit.
Verwachtingen:
 De instelling heeft een visie op hoe zij verantwoorde hulp biedt.
 De instelling verzamelt systematisch informatie over de kwaliteit van de hulp.
 De instelling brengt op basis van de verzamelde informatie veranderingen aan om de kwaliteit van
de hulp te verbeteren.

5.2

De instelling4 zet gekwalificeerde professionals in.
Verwachtingen:
 De instelling zorgt voor een verantwoorde werktoedeling.
 De instelling zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij
uitoefenen.
 De instelling biedt medewerkers de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel te
houden.
 De instelling heeft richtlijnen en procedures vastgesteld voor het handelen van de
professionals.

5.3

De instelling handelt conform de wet om haar doelen te bereiken.
Verwachtingen:
 De instelling beschikt over actuele VOG’s van medewerkers die contact hebben met
kinderen of hun ouders.
 De instelling handelt volgens een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 De instelling past vrijheidsbeperkende maatregelen toe conform de wettelijke kaders.
 De instelling hanteert de wettelijke bewaartermijn voor dossiers.

5.4

De instelling zorgt voor jeugdhulp in samenhang met andere hulp.
Verwachtingen:
 De instelling heeft samenwerkingsafspraken met haar ketenpartners vastgelegd.
 De instelling stelt haar professionals in staat samen te werken met ketenpartners.

5.5

De instelling werkt volgens de Governancecode.
Verwachtingen:
 De instelling beschikt over een Raad van Toezicht die intern toezicht houdt.
 De instelling beschikt over een Raad van Toezicht die het externe toezicht regelt.
 De instelling beschikt over een Raad van Toezicht die aan belanghebbenden verantwoording
aflegt.

VERANTWOORDELIJKHEDEN (aanvullend thema voor wijkteams)
De participerende organisaties hebben de verantwoordelijkheden belegd.
Verwachtingen:
 De participerende organisaties hebben de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
jeugdhulp vastgelegd.
 De participerende organisaties hebben de verantwoordelijkheid voor het handelen naar
aanleiding van incidenten en calamiteiten vastgelegd.
 De participerende organisaties hebben de verantwoordelijkheid voor het behandelen
van klachten over de jeugdhulp die binnen het wijkteam wordt geboden vastgelegd.

4

Waar hier ‘instelling’ staat dient in dit onderzoek ‘wijkteam’ gelezen te worden.
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Bijlage 2 - Overzicht bevindingen per criterium

Verantwoordelijkheden
Aanvullend thema voor
de wijkteams

De participerende
organisaties hebben de
verantwoordelijkheden
belegd

De participerende organisaties
hebben de
verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de jeugdhulp
vastgelegd.

Wat gaat goed
De hulp die gezinnen ontvangen
vanuit de buurtteams wordt verzorgd
door één organisatie, Lokalis. Hieruit
volgt dat de verantwoordelijkheid
eenduidig en helder is belegd. Dit is
voor de professionals ook duidelijk.

De participerende organisaties
hebben de
verantwoordelijkheid voor het
handelen naar aanleiding van
incidenten en calamiteiten
vastgelegd.

Wat gaat goed
De hulp die gezinnen ontvangen
vanuit de buurtteams wordt verzorgd
door één organisatie, Lokalis. Hieruit
volgt dat de verantwoordelijkheid
voor het handelen naar aanleiding van
incidenten en calamiteiten eenduidig
en helder is belegd. Dit is voor de
professionals ook duidelijk.
Op intranet zijn de documenten
betreffende incidenten- en
calamiteitenmeldingen geplaatst. Er is
tevens een route beschreven over het
melden van calamiteiten.

De participerende organisaties
hebben de
verantwoordelijkheid voor het
behandelen van klachten over
de jeugdhulp die binnen het
wijkteam wordt geboden
vastgelegd.

Wat gaat goed
De hulp die gezinnen ontvangen
vanuit de buurtteams wordt verzorgd
door één organisatie, Lokalis. Hieruit
volgt dat de verantwoordelijkheid
voor het behandelen van klachten
eenduidig en helder is belegd,
namelijk bij Lokalis. Dit is voor de
professionals ook duidelijk. Niet
duidelijk voor de professionals is hoe
de formele klachtenprocedure
vervolgens verloopt (zie 5.2).
Voor het buurtteam is een route
opgesteld voor de klachtbehandeling.
Voor ouders is het AKJ de
onafhankelijke vertrouwenspersoon.
De KJU (klachtencommissie jeugdzorg
Utrecht) is de onafhankelijke
klachtencommissie.
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Organisatie
Criterium 5.2

Het wijkteam zet
gekwalificeerde
professionals in.

Het wijkteam zet professionals
in die aantoonbaar zijn
geschoold voor de functie die
zij uitoefenen.

Wat gaat goed
Binnen het buurtteam West is
vastgelegd welke basiseisen gesteld
worden aan professionals die
jeugdhulp bieden. De deskundigheid
van de betrokken professional(s) sluit
aan bij de hulpvraag/problematiek
van gezinnen die jeugdhulp
ontvangen vanuit het wijkteam.
Alle gezinswerkers zijn ten minste
HBO geschoold. Het buurtteam is een
generalistisch, multidisciplinair
samengesteld team. Elke medewerker
heeft zijn eigen specialisme.
Medewerkers worden gestimuleerd
om hun specialistische expertise op
peil te houden.

Het wijkteam biedt
medewerkers de mogelijkheid
kennis en vaardigheden actueel
te houden.

Wat gaat goed
De gezinswerkers krijgen de
gelegenheid tot intervisie (elke zes
weken). De gezinswerkers krijgen de
gelegenheid tot
deskundigheidsbevordering.
Voor de gezinswerkers zijn veel
scholingsmogelijkheden, bijvoorbeeld
over het thema veiligheid en het
toepassen van de meldcode.

Het wijkteam heeft richtlijnen
en procedures vastgesteld voor
het handelen van de
professionals.

Wat gaat goed
Het wijkteam heeft zijn visie over
verantwoorde hulp bieden
geconcretiseerd in richtlijnen en
procedures voor de gezinswerkers.
Wat kan beter
De richtlijnen en procedures zijn niet
allemaal even bekend bij de
gezinswerkers. Met name de
onbekendheid met de onafhankelijke
klachtencommissie viel op. Ook de
teamleider was hier niet mee bekend.
De inspectie vindt dit een belangrijk
aandachtspunt, omdat dit maakt dat
gezinnen ook niet gewezen zullen
worden op het bestaan van de KJU.

Criterium 5.3

Het wijkteam handelt
conform de wet om
haar doelen te
bereiken.

Het wijkteam beschikt over
actuele VOG’s van
medewerkers die contact
hebben met kinderen of hun
ouders.
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Wat gaat goed
Het buurtteam heeft zich ervan
vergewist dat alle professionals die
jeugdhulp bieden binnen het wijkteam
beschikken over een actuele VOG.
Alle gezinswerkers moesten bij
indiensttreding bij Lokalis een VOG

overleggen. Bovendien is vastgelegd
dat dit iedere vijf jaar opnieuw
gebeurt.
Het wijkteam handelt volgens
een meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling.

Wat gaat goed
Het buurtteam West heeft een
meldcode voor omgang met signalen
van huiselijk geweld of
kindermishandeling vastgesteld.
Het wijkteam bevordert kennis over
en gebruik van de meldcode door alle
medewerkers. De gezinswerkers
handelen volgens deze meldcode. Alle
professionals volgen verplicht een
aantal modules waaronder ‘Veiligheid
in gezinnen’. Er is een aparte
portefeuillehouder veiligheid.

Professionals hebben een
actueel beeld van de veiligheid
van kinderen.

Wat gaat goed
De gezinswerkers kunnen aantonen
dat veiligheid een thema is waar
aandacht aan is besteed bij aanvang
van de hulpverlening en veranderde
omstandigheden. De gezinswerkers
van het buurtteam West van het
wijkteams hebben regelmatig contact
met het kind, ouders of andere
professionals (zoals een leerkracht)
die dagelijks contact hebben met het
kind om zicht te houden op de
veiligheid en leefomgeving van het
kind. Op basis van de ingeschatte
veiligheidsrisico’s, leeftijd en
problematiek van het kind maken de
gezinswerkers een afweging voor de
frequentie van het contact.

Veiligheid
Criterium 2.1

Professionals houden
goed zicht op de
veiligheid van
kinderen.

De gezinswerkers kunnen benoemen
hoe zij een beeld krijgen van de
veiligheid (signalen waar ze op
letten). Veiligheid is altijd een thema
bij aanvang van de hulp.
Professionals schatten de
veiligheid van kinderen in aan
de hand van een
gestandaardiseerd risicotaxatie
instrument.

Wat gaat goed
De veiligheid van het kind in de
leefsituatie wordt ingeschat en
beoordeeld bij aanvang van de
hulpverlening, tussentijds en bij
veranderde omstandigheden.
De gezinswerkers schatten op een
eenduidige manier veiligheidsrisico’s
in. Bij lichte hulpvragen stellen
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professionals in ieder geval een aantal
eenduidige vragen over de veiligheid.
Naarmate de hulpvraag zwaarder
wordt, stelt het wijkteam hogere
eisen aan de risico-inschatting. Zij
hanteren hierbij een standaard
instrument dat ontwikkeld is in
samenwerking met SAVE. Er zijn drie
mogelijkheden: de gezinswerkers
maken zelf een inschatting, SAVE
maakt de inschatting en zet het
buurtteam in voor de hulp, of het
buurtteam maakt samen met SAVE de
inschatting.
Professionals beoordelen de
veiligheid in multidisciplinair
verband.

Wat gaat goed
In het team zijn verschillende
expertises beschikbaar, waaronder
een aandachtsfunctionaris veiligheid.
Bovendien is er een platform
aanvullende zorg waar de
gezinswerkers een casus anoniem
kunnen voorleggen voor advies. De
GGZ maakt onderdeel uit van het
platform.
Als er veiligheidsrisico’s in een gezin
spelen, dan zoekt buurtteam West de
samenwerking met SAVE en Veilig
Thuis.

Criterium 2.2

Professionals beperken
de veiligheidsrisico’s
voor de kinderen

Professionals bepalen mede op
basis van de veiligheidsrisico’s
de in te zetten hulp.

Wat gaat goed
Inzet van de hulp wordt mede
bepaald op basis van de
risicoinschatting. Dit blijkt uit
voorbeelden die tijdens de interviews
met de gezinswerkers zijn gegeven en
deels uit dossierinformatie.
Wat kan beter
De inspectie verwacht dat het
verband tussen de
veiligheidsinschatting en de ingezette
hulp is terug te zien in het plan.
Het is bij buurtteam Utrecht West
echter afhankelijk van de
gezinswerker in hoeverre dit in het
plan is terug te zien.

Professionals bewaken de
gemaakte afspraken over het
beperken van de
veiligheidsrisico’s.
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Wat kan beter
De inspectie verwacht dat
professionals in het dossier afspraken
en maatregelen vastleggen om de
veiligheidsrisico’s te beperken en dat
zij bewaken of de gemaakte
afspraken worden nagekomen.
Afspraken die de gezinswerker maakt

met een gezin en/of professionals
rondom een gezin worden bij het
buurtteam Utrecht West niet helder
en eenduidig vastgelegd. Soms
komen de afspraken in de
aantekeningen terecht, maar dan niet
altijd met een datum. Soms
ontbreken alle afspraken. Ook de
risicotaxatie zelf is niet terug te
vinden in het dossier. Dit is een
bewuste keuze, omdat het dossier
van het gezin is en de risicotaxatie
van de gezinswerkers.
Professionals stellen vast of de
veiligheidsrisico’s zijn
verminderd.

Wat kan beter
De inspectie verwacht dat
professionals op casusniveau nagaan
of de risico’s zijn verminderd, totdat
het kind en de ouder veilig zijn.
Doordat afspraken en metingen veelal
ontbreken is de veiligheid in een gezin
lastig te vergelijken met de situatie bij
aanvang van de hulpverlening. Ook
als vastgesteld is dat er
veiligheidsrisico’s zijn, komt dit niet
altijd terug in een plan. Een concrete
evaluatie ontbreekt.
Overigens hebben de geïnterviewde
medewerkers de inspectie aan de
hand van voorbeelden aannemelijk
kunnen maken dat zij een gezin pas
loslaten als de situatie voor kinderen
voldoende veilig is, maar een
daadwerkelijke weging van afname
van risico’s ontbreekt.

Criterium 2.3

Professionals zorgen
ervoor dat acuut
onveilige situaties voor
kinderen worden
opgeheven.

Professionals treden bij acute
onveiligheid actief op.

Wat gaat goed
De gezinswerkers zorgen ervoor dat
de onveilige situatie voor het kind of
de ouder wordt beëindigd. De
gezinswerkers handelen volgens de
‘Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling’ bij een onveilige
situatie.
De gezinwerkers in het buurtteam
hebben korte lijnen met SAVE en
Veilig Thuis. Zichtbaar is dat het
buurtteam conform de meldcode bij
acuut onveilige situatie optrekt met
SAVE en/of Veilig Thuis. Het
buurtteam heeft ook korte lijnen met
de politie.
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Professionals bepalen
multidisciplinair hoe bij acute
onveiligheid van kinderen te
handelen.

Wat gaat goed
Bij acute onveiligheid wordt de casus
in het multidisciplinaire buurtteam
besproken, hetzij tijdens de
casuïstiekbespreking, hetzij onderling
buiten het overleg om, en specifiek
met de portefeuillehouder veiligheid.
Bovendien wordt SAVE en/of Veilig
Thuis snel betrokken voor advies
en/of samenwerking.

Professionals zijn toegerust om
met acuut onveilige situaties
voor kinderen om te kunnen
gaan.

Wat gaat goed
De gezinswerkers zijn geschoold in
het omgaan met onveilige situaties
van kinderen, bijvoorbeeld in het
omgaan met agressie en deescalerend werken.
De gezinswerkers kunnen een beroep
doen op collega’s in geval van
onveilige situaties. Het overgrote deel
van de gezinswerkers is zeer ervaren
en heeft specifieke scholing gevolgd
vanuit de vorige werkgever(s).
De gezinswerkers hebben vanuit
Lokalis een module over veiligheid
gevolgd en kunnen beroep doen op
collega’s, SAVE en Veilig Thuis.
Wat kan beter
De inspectie verwacht dat
professionals weten hoe zij incidenten
moeten registreren. Het buurtteam
Utrecht West registreert incidenten
echter niet als zodanig.
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